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تعتبر اإلعاقة الذهنية مـن المشـكالت المهمـة التـي تواجـه مختلـف                
 كما تعـد فئـة اإلعاقـة الذهنيـة البسـيطة            –والنامي   المتقدم منها    –المجتمعات  

أكثر انتشاراً مقارنة بالفئات األخرى لهـذه اإلعاقـة؛ وذلـك وفقـاً لإلحصـاءات         
 .الرسمية

ــي    وقــد أوضــحت دراســات وأبحــاث ســابقة ضــعف األداء المهن
 بصـفة   –لألخصائيين االجتماعيين الذين يعملـون بمـدارس التربيـة الفكريـة            

 مـع الجماعـات بشـكل خـاص، ووصـفت نتـائج تلـك               عامة، وفي عملهـم   
الدراسـات األخصــائي االجتمــاعي بأنــه مــن العوامــل المعوقــة للممارســة  
المهنية عن تحقيق أهدافها؛ ويرجـع ذلـك إلـى عـدم تـوافر الخبـرات الفنيـة         
والمهارات الالزمة، وعدم الحصـول علـى التـدريب الكـافي والمـالءم قبـل               

فة إلـى ضـعف الشـعور بأهميـة الـدور الـذي             استالم العمل وأثناءه، باإلضا   
 .يمارسه

 استكشــاف واقــع الممارســة المهنيــة الباحــثوبنــاء عليــه حــاول  
لطريقة العمـل مـع الجماعـات بمـدارس التربيـة الفكريـة تمهيـداً لمحاولـة             
المساهمة في تـدعيم األداء المهنـي لألخصـائي االجتمـاعي فـي عملـه مـع                 

بـات الـوعي بجـودة أدائـه المهنـي مـن            الجماعات، من خالل اكتسابه لمتطل    
معارف وقيم ومهارات متنوعة ومتعددة ومتجـددة باسـتمرار فـي ظـل عـالم               

 .متغير وثورة معلوماتية نقالة ال تعرف الحدود

ويعتمد في إعـداد برنـامج التـدخل المهنـي للدراسـة الحاليـة علـى               
التــراث النظــري والعملــي المــرتبط بالعمــل مــع الجماعــات فــي ضــوء 

ية فئة األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسـيطة، وكـذلك االسـتفادة مـن              خصوص
التجارب المهنية لبعض المؤسسـات ذات الريـادة فـي العمـل مـع جماعـات                
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هؤالء األطفال، واالستفادة أيضـاً مـن األسـس العلميـة لنظـام إدارة الجـودة                
 .الشاملة وتطبيقاتها بمدارس التربية الفكرية



 :تحددت مفاهيم الدراسة في المفاهيم اآلتية

 .مفهوم الوعي بالجودة -١
 .مفهوم األداء المهني -٢

 .مفهوم األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة -٣


اختبـار فاعليـة متطلبـات الـوعي        : يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في    
تمــاعي فــي العمــل مــع بــالجودة وتــدعيم األداء المهنــي لألخصــائي االج

 .جماعات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة

 :ولتحقيق هذا الهدف البد من تحقيق األهداف الفرعية التالية

اختبار طبيعـة العالقـة بـين تطبيـق المتطلبـات المعرفيـة للـوعي                -١
بالجودة وتدعيم األداء المهني لألخصائي االجتمـاعي فـي العمـل مـع             

 .عاقة الذهنية البسيطةجماعات األطفال ذوي اإل
اختبار طبيعة العالقة بين تطبيق المتطلبـات القيميـة للـوعي بـالجودة              -٢

ــع   ــل م ــي العم ــاعي ف ــي لألخصــائي االجتم ــدعيم األداء المهن وت
 .جماعات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة

اختبار طبيعـة العالقـة بـين تطبيـق المتطلبـات المهاريـة للـوعي                -٣
داء المهني لألخصائي االجتمـاعي فـي العمـل مـع           بالجودة وتدعيم األ  

 .جماعات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة
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: تحاول الدراسة الحالية التحقق من صـحة الفـرض الرئيسـي التـالي            
توجد عالقة طردية قوية ذات داللة إحصـائية بـين تطبيـق متطلبـات الـوعي                

 برنامج تـدريبي وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي           بالجودة من خالل استخدام   
 .الجماعة في العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة

 :وينبثق عن هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية التالية

ــة إحصــائية بــين تطبيــق   -١ توجــد عالقــة طرديــة قويــة ذات دالل
ــدعيم األداء المه   ــالجودة وت ــوعي ب ــة لل ــات المعرفي ــي المتطلب ن

ألخصائي الجماعة فـي العمـل مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة الذهنيـة               
 .البسيطة

ــة إحصــائية بــين تطبيــق   -٢ توجــد عالقــة طرديــة قويــة ذات دالل
المتطلبات القيمية للوعي بـالجودة وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي            

 .الجماعة في العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة
ــ -٣ ــة إحصــائية بــين تطبيــق توجــد عالقــة طرديــة قوي ة ذات دالل

ــي     ــدعيم األداء المهن ــالجودة وت ــوعي ب ــة لل ــات المهاري المتطلب
ألخصائي الجماعة فـي العمـل مـع األطفـال ذوي اإلعاقـة الذهنيـة               

 .البسيطة


 :نـوع الدراسـة) أ 

ول اختبـار  تُعد الدراسة الحالية مـن الدراسـات التجريبيـة التـي تحـا       
متطلبــات وعــي (طبيعــة العالقــة بــين متغيــرين أحــدهما مســتقل وهــو 

األخصائي االجتماعي بجودة أدائه المهني فـي عملـه مـع جماعـات األطفـال               
 ).تدعيم هذا األداء(، واآلخر تابع وهو )ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة
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                   ٥٩٢

 :المنهـج المستخدم) ب

اسـة علـى المـنهج      اتساقاً مـع نـوع الدراسـة اعتمـدت هـذه الدر            
 .التجريبي

 :أدوات الدراسـة) ج 

تصنف أدوات الدراسة الحالية إلـى نـوعين مـن األدوات، همـا كمـا                
 :يلي

 :وتتضمن األدوات التالية:  أدوات البحث-١

 المقابالت الحرة والمقننة. 

             مقياس األداء المهني لألخصائي االجتماعي فـي العمـل مـع جماعـات
 ).الباحثإعداد (األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة 

             استمارة قياس آراء أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيـة البسـيطة
حول األنشطة والبرامج الجماعية المقدمة من خالل توجيـه األخصـائي           

 ).باحثالإعداد (االجتماعي 

 دليل تحليل التقارير الدورية الجتماعات الجماعة التجريبية. 

 : أدوات التدخل المهني، وتشتمل على األدوات اآلتية-٢

 .جماعات التعلم التعاوني*    .ورش العمل* 

 .عروض التعليم المصور*    .التمارين العملية* 

 .المحاضرات*   .تحليل التجارب المهنية* 

 .حلقات النقاش*   .اعيةالمناقشات الجم* 

 .لعب الدور*     .الندوات* 

 .العصف الذهني*    .المناظرات المهنية* 
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 .االجتماعات الجماعية والفردية* 



 :المجال البشري للدراسة) أ 

عينة عمدية من السادة األخصائيين العاملين مـع جماعـات األطفـال ذوي              -١
أخصـائياً  ) ١٨(سيطة بمدارس التربية الفكرية، وعـددهم       اإلعاقة الذهنية الب  

اجتماعياً تم اختيارهم وفقاً لمجموعة من االعتبارات، وقد بلغ إطار المعاينـة            
 .مفردة) ١٠٠(

عينة من السادة القائمين باإلشراف التوجيهي الفني على عمل األخصائيين االجتماعيين            -٢
للمشاركة في األنشطة المرتبطة بطبيعة     موجهين  ) ٨(بمدارس التربية الفكرية وعددهم     

 .عملهم مثل التدريب على أسلوب التقويم المهني المستمر

مفردة من أولياء أمور األطفـال ذوي اإلعاقـة الذهنيـة       ) ١٠٠(عينة قوامها    -٣
لتحديد آرائهم حول األنشطة والبرامج الجماعيـة       ) اآلباء واألمهات (البسيطة  

يين أعضـاء الجماعـة التجريبيـة قبـل         التي يقدمها األخصائيين االجتمـاع    
 .حضورهم لبرنامج التدخل المهني في الدراسة الحالية وبعده

 :المجال المكاني للدراسة) ب

يشتمل مجتمع الدراسة بالنسبة للمجال المكـاني علـى جميـع مـدارس              
بصـعيد مصـر وهـي      التربية الفكرية الموجـودة فـي المحافظـات الخمـس           

مدرسـة  ) ٢٥(، وعـددهم    م، والمنيـا، وأسـيوط    الجيزة، وبني سـويف، والفيـو     
للتربية الفكرية، وقد تم اختيـار عينـة تمثلـت فـي مـدارس التربيـة الفكريـة                

 .مدارس) ٨(بمحافظتي الفيوم وبني سويف وعددهم 



 ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــ  ــ

                   ٥٩٤

 :المجال الزمني للدراسة) ج 

ــن     ــرة مـ ــة الفتـ ــتغرقت الدراسـ ــى م ٢٠١٠/ ٧/ ٤اسـ حتـ
تنفيـذ لبرنـامج التـدخل المهنـي        حيث التمهيـد واإلعـداد وال     م  ٣١/١٠/٢٠١١

 .وتحليل النتائج وتفسيرها


توجـد  : أوضحت نتائج الدراسـة صـحة الفـرض الرئيسـي، ومـؤداه      
عالقة طرديـة قويـة ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق متطلبـات الـوعي                  
بالجودة من خالل استخدام برنامج تـدريبي وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي              

 .الجماعة في العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة

 :كما أوضحت نتائج الدراسة صحة الفروض الفرعية والتي مؤداها

توجد عالقة طردية قويـة ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق المتطلبـات              -١
المعرفية للوعي بالجودة وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي الجماعـة فـي          

 .ي اإلعاقة الذهنية البسيطةالعمل مع األطفال ذو
توجد عالقة طردية قويـة ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق المتطلبـات              -٢

القيمية للوعي بـالجودة وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي الجماعـة فـي           
 .العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة

توجد عالقة طردية قويـة ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق المتطلبـات              -٣
لمهارية للوعي بالجودة وتـدعيم األداء المهنـي ألخصـائي الجماعـة فـي            ا

 .العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة
 


